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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ  
MICRA
Ο Micra™ είναι ο μικρότερος βηματοδότης στον κόσμο1 – είναι τελείως 
αυτόνομος και παραμένει ολόκληρος στο εσωτερικό της καρδιάς και δεν 
απαιτεί την εμφύτευση ηλεκτροδίου. Ο Micra δεν δημιουργεί εξόγκωμα 
κάτω από το δέρμα, δεν αφήνει ουλή στο στέρνο και παρέχει την 
απαιτούμενη θεραπεία χωρίς τίποτα ορατό ή απτό να υπενθυμίζει την 
ύπαρξη κάποιας ιατρικής συσκευής.
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Η  
ΚΑΡΔΙΑ
Η καρδιά είναι ένα όργανο σε μεγεθος γροθιάς που λειτουργεί ως αντλία για 
την παροχή αίματος πλούσιου σε οξυγόνο σε όλο το σώμα. Τακτικά, ρυθμικά 
ηλεκτρικά σήματα δίνουν εντολή στην καρδιά να αντλεί αίμα. Η καρδιά 
αποτελείται από τέσσερις κοιλότητες:

  Δύο άνω κοιλότητες - έναν δεξιό κόλπο και έναν αριστερό κόλπο

  Δύο κάτω κοιλότητες - μια δεξιά κοιλία και μια αριστερή κοιλία

Ο δεξιός κόλπος (1) λαμβάνει αίμα στο οποίο έχει εξαντληθεί το οξυγόνο 
από το υπόλοιπο σώμα και το ωθεί στη δεξιά κοιλία (2), η οποία, στη 
συνέχεια, το προωθεί στους πνεύμονες. Οι πνεύμονες οξυγονώνουν το αίμα 
που ταξιδεύει στον αριστερό κόλπο (3) και, στη συνέχεια, στην αριστερή 
κοιλία (4), η οποία αντλεί πλούσιο σε οξυγόνο αίμα προς το υπόλοιπο σώμα 
μέσω της αορτής (5).

1

2

3

4

5 Αορτή

Αριστερός	κόλπος

Αριστερή	κοιλία

Αίμα πλούσιο σε 
οξυγόνο

Μη οξυγονωμένο αίμα

Δεξιός	κόλπος

Δεξιά	κοιλία

MICRA - ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙΣ  
ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ

«Ξέρω ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι εκεί», ασθενής με 
βηματοδότη Micra
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η  
ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ;
Η βραδυκαρδία είναι μια πάθηση στην οποία η καρδιά χτυπά υπερβολικά 
αργά. Μια υγιής καρδιά χτυπά 60 έως 100 φορές το λεπτό, αντλώντας 
περίπου 280 λίτρα αίματος την ώρα. Όταν κάποιος έχει βραδυκαρδία, 
η καρδιά χτυπάει λιγότερες από 60 φορές το λεπτό. Με αυτόν τον ρυθμό, 
η καρδιά μπορεί να μην είναι σε θέση να διοχετεύσει επαρκή ποσότητα 
οξυγονωμένου αίματος στον οργανισμό κατα τη διάρκεια πραγματοποιησης 
συγκεκριμένων φυσιολογικών δραστηριοτήτων ή άσκησης.

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ
Όταν η καρδιά σας χτυπά πολύ αργά, ενδέχεται να παρουσιάσετε διάφορα 
συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα βοηθούν τον γιατρό σας να αξιολογήσει 
τη σοβαρότητα της καρδιοπάθειάς σας και να καθορίσει την κατάλληλη 
θεραπεία για εσάς.

  Ζάλη και λιποθυμικά επεισόδια

  Χρόνια έλλειψη ενέργειας

  Λαχάνιασμα

ΤΑ ΑΙΤΙΑ  
ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ
Η βραδυκαρδία μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους λόγους. Ορισμένα 
συνήθη αίτια της βραδυκαρδίας περιλαμβάνουν:

  Συγγενής καρδιοπάθεια (νόσος με την οποία γεννηθήκατε) 

  Ορισμένες ασθένειες ή καρδιολογικά φάρμακα

  Φυσική διαδικασία γήρανσης

  Ουλώδης ιστός από καρδιακή προσβολή

   Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, αποκαλούμενο επίσης δυσλειτουργία 
φλεβοκόμβου (ο φυσικός βηματοδότης της καρδιάς δεν λειτουργεί σωστά)

   Καρδιακός αποκλεισμός (το ηλεκτρικό ερέθισμα που μεταδίδεται από 
την άνω προς την κάτω κοιλότητα της καρδιάς είναι ακανόνιστο ή 
υπάρχει αποκλεισμός)

Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ  
ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ
Μόνο ο γιατρός σας μπορεί να προσδιορίσει εάν έχετε βραδυκαρδία και, 
εφόσον αυτή διαπιστωθεί, κατά πόσο έχει προχωρήσει. Για τον αποκλεισμό 
ή την επιβεβαίωση της διάγνωσης βραδυκαρδίας μπορεί να απαιτηθούν μία 
ή περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις, ανάλογα με το πιθανολογούμενο 
πρόβλημα στον καρδιακό ρυθμό.

Οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 

  Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

   ΗΚΓ κόπωσης ή τεστ κόπωσης (μετρά τον καρδιακό σας ρυθμό κατά τη 
διάρκεια σωματικής δραστηριότητας)

  Holter ρυθμού ή συσκευή παρακολούθησης συμβάντων

  Εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης

  Εξωτερικός καταγραφέας αρρυθμιολογικών συμβάντων

  Δοκιμασία ανακλίσεως

  Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (ΗΦΜ)
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ  
ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ
Οι στρατηγικές θεραπείας ποικίλουν ανάλογα με τα αίτια και τα 
συμπτώματα της βραδυκαρδίας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας 
συνταγογραφήσει νέα φάρμακα ή να προσαρμόσει τις δόσεις των 
φαρμάκων που λαμβάνετε ήδη για να επαναφέρει τον φυσιολογικό 
καρδιακό ρυθμό. Εάν αυτό δεν επαναφέρει τον φυσιολογικό καρδιακό 
ρυθμό, ένας βηματοδότης μπορεί να ρυθμίσει τον ρυθμό της καρδιάς σας. 
Ο βηματοδότης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μιμείται τον 
φλεβόκομβο, που είναι ο φυσικός βηματοδότης της καρδιάς. Στέλνει ένα 
ερέθισμα όταν ο ρυθμός της καρδιάς είναι αργός ή διακεκομμένος και 
συνεπώς ρυθμίζει τον καρδιακό ρυθμό αυτόματα, δίνοντας στον ασθενή τη 
δυνατότητα να απολαύσει τις συνήθεις του δραστηριότητες.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑΣ 
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ;
Ο βηματοδότης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μιμείται τον 
φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς όταν υπάρχουν διαταραχές, όπως παύσεις 
του φυσιολογικού ρυθμού. Ο βηματοδότης έχει δύο βασικές λειτουργίες – τη 
βηματοδότηση και την αίσθηση.

Βηματοδότηση - Ο βηματοδότης στέλνει ένα ηλεκτρικό ερέθισμα στην 
καρδιά όταν ο ρυθμός της είναι υπερβολικά αργός ή έχει διακοπεί. Αυτό το 
ηλεκτρικό ερέθισμα εκκινεί έναν κτύπο της καρδιάς.

Αίσθηση - Ένας βηματοδότης ανιχνεύει (παρακολουθεί) επίσης τη φυσική 
ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Όταν ο βηματοδότης ανιχνεύσει 
φυσιολογικό καρδιακό παλμό, δεν θα δώσει παλμό βηματοδότησης.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι περισσότεροι βηματοδότες απαιτούν τη χειρουργική εμφύτευση μιας 
συσκευής (μεγέθους ίσου με ένα φακελάκι τσάι) κάτω από το δέρμα σας, 
στο επάνω μέρος του στέρνου. Το σύστημα απαιτεί επίσης την εμφύτευση 
ενός ηλεκτροδίου το ένα άκρο του οποιου συνδέεται στον βηματοδότη και 
το άλλο τοποθετείται μέσα στην καρδιά. Το ηλεκτρόδιο βηματοδότησης 
μεταφέρει ηλεκτρικά σήματα από τον βηματοδότη στην καρδιά σας για να τη 
βοηθήσει να χτυπά φυσιολογικά.

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ MICRA  
ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
Ο Micra είναι κατά 93% μικρότερος από τους παραδοσιακούς 
βηματοδότες.2 Έχει το μέγεθος μιας μεγάλης κάψουλας βιταμίνης 
και περιλαμβάνει μία μπαταρία, η οποία διαρκεί όσο και αυτή των 
παραδοσιακών βηματοδοτών, δηλαδή 8 έως 13 έτη.3,4

Παραδοσιακός βηματοδότης 
και ηλεκτρόδιο

Βηματοδότης Micra™ 
χωρίς ηλεκτρόδιο

Χάπι βιταμίνης
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Σε αντίθεση με τους τυπικούς βηματοδότες, ο Micra εμφυτεύεται μέσα στην 
καρδιά μέσω μιας φλέβας στη βουβωνική χώρα και δεν απαιτεί ηλεκτρόδιο 
βηματοδότησης. Το μικροσκοπικό μέγεθος και η ελάχιστα επεμβατική 
προσέγγιση του Micra δεν αφήνουν ορατά σημάδια ύπαρξης κάποιας 
ιατρικής συσκευής κάτω από το δέρμα. Αυτό συνεπάγεται λιγότερους 
περιορισμούς στις καθημερινές δραστηριότητες μετά την εμφύτευση της 
συσκευής και κανέναν περιορισμό στην κίνηση του ώμου.

ΕΙΝΑΙ Ο MICRA ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ;
O Micra είναι κατάλληλος για ασθενείς με συγκεκριμένες ανάγκες 
βηματοδότησης. Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με την 
καταλληλότητα του Micra για εσάς.

ΠΩΣ ΕΜΦΥΤΕΥΤΑΙ ΕΝΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ;
   Μια μικρή τομή, μήκους περίπου 5 εκ., πραγματοποιείται στο επάνω 

μέρος του στέρνου

   Ένα ηλεκτρόδιο (λεπτό μονωμένο καλώδιο, σαν μακαρόνι σπαγγέτι) 
καθοδηγείται μέσω της φλέβας μέσα στην καρδιά

   Ο γιατρός σας συνδέει το ηλεκτρόδιο με τον βηματοδότη και 
προγραμματίζει τη συσκευή

  Ο βηματοδότης εισάγεται έπειτα κάτω από το δέρμα

   Ο γιατρός ελέγχει τον βηματοδότη για να διασφαλίσει ότι λειτουργεί 
κανονικά

  Τέλος, η τομή κλείνει με συρραφή
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ΠΩΣ ΕΜΦΥΤΕΥΕΤΑΙ  
Ο MICRA5;
   Ο γιατρός σας θα εισαγάγει ένα λεπτό σύστημα καθετηριασμού σε μια 

φλέβα, συνήθως κοντά στο επάνω μέρος του μηρού

   Το σύστημα καθετηριασμού καθοδηγεί τον Micra μέσα στη δεξιά κοιλία 
της καρδιάς

   Ο Micra τοποθετείται στο καρδιακό τοίχωμα και καθηλώνεται με 
ελαστικά πτερύγια (βλ. σχήμα κάτω δεξιά)

   Ο γιατρός σας ελέγχει τον Micra για να διασφαλίσει ότι λειτουργεί κανονικά

  Στη συνέχεια το σύστημα καθετήρα αφαιρείται

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ο γιατρός σας θα ορίσει επισκέψεις παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των επισκέψεων, δεν πρέπει μόνο να αναφέρετε τα συμπτώματα 
που μπορεί να έχετε παρατηρήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
βηματοδότη, αλλά θα πρέπει επίσης να εκμεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία 
για να υποβάλετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε και να μιλήσετε 
για τυχόν ανησυχίες και φόβους σας. 

Οι επισκέψεις παρακολούθησης επιτρέπουν τον ενδελεχή έλεγχο του Micra 
σας. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, ο γιατρός σας μπορεί: 

  Να παρακολουθεί την κατάσταση της μπαταρίας του Micra 

   Να ελέγχει και να προσαρμόζει (εάν απαιτείται) τις ρυθμίσεις του Micra 
για να βεβαιωθεί ότι έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα για τις ιατρικές 
σας ανάγκες

Αυτό γίνεται μέσω ενός προγραμματιστή, ενός μικρού υπολογιστή στο ιατρείο 
του γιατρού σας. Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει τον προγραμματιστή για 
να ανακτήσει πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στον Micra σας.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΤΟΥ MICRA
Κατανοούμε ότι είναι σημαντικό να παραμένετε συνδεδεμένοι με την ομάδα 
φροντίδας σας από την άνεση του σπιτιού σας ή οπουδήποτε ταξιδεύετε - 
η απομακρυσμένη παρακολούθηση* παρέχει αυτήν την ευελιξία.

Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι με εμφυτευμένες καρδιακές συσκευές 
παρακολουθούνται απομακρυσμένα. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση 
έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει:

   Ενημέρωση τυχόν καρδιακού ρυθμού και αλλαγών στη συσκευή που 
απαιτούν προσοχή

  Μείωση νοσηλειών και επισκέψεων στα επείγοντα περιστατικά

  Αύξηση της ποιότητας ζωής

  Παροχή αίσθησης ασφάλειας και ηρεμίας

*Ανάλογα με την τοπική διαθεσιμότητα

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, θα σας δοθεί μια κάρτα 
ταυτοποίησης βηματοδότη. Να την έχετε πάντα μαζί σας, καθώς περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μια νέα συσκευή Micra απαιτείται όταν η ισχύς της μπαταρίας πέσει 
σε χαμηλό επίπεδο. Η ισχύς της μπαταρίας επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της καρδιακής πάθησης. 
Ο εκτιμώμενος μέσος όρος ζωής της μπαταρίας μιας συσκευής Micra 
είναι 8-13 έτη μετά την εμφύτευσή της.3,4 Η εμπειρία κάθε ασθενούς 
μπορεί να ποικίλλει. Η ισχύς της μπαταρίας ελέγχεται σε κάθε επίσκεψη 
παρακολούθησης του Micra. Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής ενημερώνει τον 
ασθενή όταν αυτός χρειάζεται νέο βηματοδότη. Όταν απαιτείται νέα 
συσκευή, η συσκευή Micra μπορεί να τεθεί απλά εκτός λειτουργίας ή μπορεί 
να αφαιρεθεί και να εμφυτευτεί μια νέα συσκευή Micra ή ένα παραδοσιακό 
σύστημα βηματοδότησης. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει τι είναι καλύτερο 
για εσάς.5,6
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Ο MICRA  
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΖΩΗ
Εφόσον ο γιατρός σας δεν έχει αντίρρηση, μπορείτε να συνεχίσετε όλες 
τις δραστηριότητες που απολαμβάνατε πριν από την εμφύτευση του Micra. 
Μιλήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας για τον βηματοδότη σας, 
καθώς αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώθετε πιο ασφαλείς. Οι ομάδες 
υποστήριξης μπορούν να παρέχουν πολύτιμη βοήθεια.

Οι βηματοδότες είναι κατασκευασμένοι με συστήματα προστασίας, οπότε 
η πλειονότητα των αντικειμένων που χρησιμοποιείτε ή αγγίζετε δεν 
επηρεάζει την κανονική λειτουργία του Micra σας.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Μια μικρή συσκευή παρακολούθησης χρησιμοποιείται για την αποστολή 
πληροφοριών από τον βηματοδότη στην κλινική. Μόλις ληφθούν αυτές οι 
πληροφορίες, η κλινική μπορεί να τις ελέγξει σε έναν ασφαλή ιστότοπο. 
Η απομακρυσμένη παρακολούθηση παρέχει εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες που επιτρέπουν στον γιατρό σας:

  Να διαχειρίζεται την καρδιακή σας νόσο

  Να παρακολουθεί τον βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο

   Να λαμβάνει πληροφορίες από τον βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο 
ανάλογα με τις ανάγκες

Ο Micra διαθέτει ενσωματωμένες διατάξεις προστασίας που προστατεύουν 
τη συσκευή και τα δεδομένα της συσκευής σας, ώστε να αποτρέπεται η 
πρόσβαση τρίτων στη συσκευή σας (αναφέρεται συχνά ως «hacking»). Ο Micra 
κρυπτογραφεί τα δεδομένα που στέλνει στην κλινική. Ο Micra μπορεί να 
προγραμματιστεί μόνο από τον γιατρό σας με χρήση του προγραμματιστή στο 
ιατρείο του.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (MRI)
Η σάρωση απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI: magnetic resonance 
imaging) είναι ένας τύπος διαγνωστικού ελέγχου με τον οποίο δημιουργείται 
μια εσωτερική εικόνα του σώματος. Παραδοσιακά, οι περισσότεροι 
βηματοδότες δεν θεωρούνται ασφαλείς σε περιβάλλον μαγνητικής 
τομογραφίας επειδή η μαγνητική τομογραφία θα μπορούσε να αλλάξει 
τις ρυθμίσεις, να επηρεάσει προσωρινά την κανονική λειτουργία ή να 
προκαλέσει βλάβη στον βηματοδότη. Ο Micra έχει εγκριθεί για χρήση σε 
περιβάλλον MRI, χάρη σε έναν μοναδικό σχεδιασμό που έχει αναπτυχθεί 
έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν να υποβληθούν με ασφάλεια σε εξέταση 
MRI υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο γιατρός σας θα πρέπει να 
συζητήσει μαζί σας όλα τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους μιας εξέτασης 
MRI.
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ΣΥΝΗΘΕΙΣ  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Όταν μιλάτε στο κινητό, κρατάτε την κεραία του τηλεφώνου σε απόσταση 
περίπου 15 εκ. από τον Micra σας. Συνιστούμε επίσης να αποφεύγετε την 
τοποθέτηση του κινητού τηλεφώνου σε τσέπη που βρίσκεται κοντά στον 
βηματοδότη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ
Ο στόχος είναι να ζήσετε μια φυσιολογική ζωή το συντομότερο δυνατό. 
Ο Micra δεν θα σας κρατήσει μακριά από τις περισσότερες δραστηριότητες 
και τα χόμπι σας (π.χ. μπόουλινγκ, γκολφ, τένις, κηπουρική, ψάρεμα κ.λπ.). 
Ωστόσο, πρέπει πάντα να συζητάτε την κατάσταση της υγείας σας με τον 
γιατρό σας για επιβεβαίωση.

Τα περισσότερα άτομα μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά 
την εμφύτευση της συσκευής. Εσείς και ο γιατρός σας θα λάβετε αυτήν την 
απόφαση. Η κατάλληλη χρονική στιγμή θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα, 
συμπεριλαμβανομένου του είδους της εργασίας σας.

Η σεξουαλικότητα είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής. Κατανοούμε 
ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα όταν 
αισθανθούν άνετα.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Δεδομένης της σύντομης διάρκειας του ελέγχου ασφαλείας, ο Micra είναι 
απίθανο να επηρεαστεί από τους ανιχνευτές μετάλλων (πύλες διέλευσης 
και ράβδους χειρός) και από τους σαρωτές ολόσωμης απεικόνισης 
(ονομάζονται επίσης σαρωτές χιλιοστομετρικού κύματος και σαρωτές 
τρισδιάστατης απεικόνισης), όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στα 
αεροδρόμια. Ωστόσο, το μεταλλικό περίβλημα ενός βηματοδότη μπορεί 
να ενεργοποιήσει έναν ανιχνευτή μετάλλων. Για να ελαχιστοποιήσετε 
τον κίνδυνο της προσωρινής παρεμβολής με τον Micra ενώ υποβάλλεστε 
σε έλεγχο ασφαλείας, μην αγγίζετε μεταλλικές επιφάνειες γύρω από 
οποιονδήποτε εξοπλισμό ελέγχου. Μη σταματάτε και μη χρονοτριβείτε 
σε μια πύλη διέλευσης, απλώς περάστε μέσα από την πύλη βαδίζοντας 

κανονικά. Εάν χρησιμοποιηθεί ράβδος χειρός, ζητήστε από τον υπεύθυνο 
ασφαλείας να την κρατάει σταθερή και να μην την μετακινεί συνεχώς επάνω 
από τον βηματοδότη. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε έλεγχο δια χειρός.

Αν ανησυχείτε σχετικά με αυτές τις μεθόδους ελέγχου ασφαλείας, 
θα πρέπει να δείξετε την κάρτα ταυτοποίησης του Micra, να ζητήσετε 
εναλλακτικό τρόπο ελέγχου και έπειτα να ακολουθήσετε τις οδηγίες του 
προσωπικού ασφαλείας.

Οι πτήσεις είναι απόλυτα ασφαλής για άτομα που φέρουν τον Micra, καθώς 
πίεση ή το υψόμετρο δεν προκαλούν προβλήματα. 

ΤΑΞΙΔΙΑ
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εκ των προτέρων πριν πραγματοποιήσετε 
μεγάλα ταξίδια. Μπορεί να σας παρέχει διευθύνσεις νοσοκομείων στις 
χώρες που επισκέπτεστε εάν χρειαστεί να βρείτε νοσοκομείο σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να βρείτε έναν 
καρδιολόγο σε αυτά τα νοσοκομεία για επίσκεψη παρακολούθησης εφόσον 
χρειαστεί.

ΟΔΗΓΗΣΗ
Τα άτομα με βηματοδότη ενδέχεται να παρουσιάσουν ξαφνική ανικανότητα 
που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα κατά την οδήγηση αυτοκινήτου.

Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τους περιορισμούς που 
ενδέχεται να ισχύουν για εσάς.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Οι περισσότερες οικιακές συσκευές είναι ασφαλείς στη χρήση εφόσον 
συντηρούνται σωστά και βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται φούρνοι μικροκυμάτων, οικιακές συσκευές, 
ηλεκτρικές κουβέρτες και επιθέματα θέρμανσης.

ΜΑΓΝΗΤΕΣ
Παρόλο που τα περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο οικιακό 
περιβάλλον σπάνια επηρεάζουν τη λειτουργία του Micra σας, συνιστάται 
να διατηρείτε τη συσκευή σας σε απόσταση (τουλάχιστον 15 εκ.) από 
οποιοδήποτε αντικείμενο περιέχει μαγνήτες. Μπορεί να μην γνωρίζετε 
πάντα εάν ένα αντικείμενο περιέχει μαγνήτη. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε 



1918

τις οικιακές συσκευές σύμφωνα με τον προβλεπόμενη χρήση και εφόσον 
αυτές συντηρούνται σωστά, δεν αναμένεται να επηρεάζουν τη συσκευή 
σας. Αυτό περιλαμβάνει φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές κουζίνας, 
ασύρματα τηλέφωνα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βιντεοπαιχνίδια, συσκευές 
αναπαραγωγής CD, στεγνωτήρες μαλλιών, ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, 
ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικές κουβέρτες, φυσητήρες φύλλων, 
χλοοκοπτικά, τηλεχειριστήρια γκαράζ, υπολογιστές, παιδικά παιχνίδια και 
μικρά εργαλεία.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
Σε αντίθεση με τα περισσότερα ηλεκτρικά εργαλεία οικιακής χρήσης, η 
συγκόλληση με ρεύματα άνω των 160 αμπέρ μπορεί να έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα να επηρεάσει προσωρινά την κανονική λειτουργία του Micra 
σας. 

Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση ρεύματος συγκόλλησης άνω των 
160 αμπέρ. 

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας για να 
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο παρεμβολών στον βηματοδότη σας κατά τη 
συγκόλληση με ρεύματα κάτω των 160 αμπέρ.

   Να εργάζεστε σε στεγνό χώρο φορώντας στεγνά γάντια και παπούτσια

   Διατηρείτε απόσταση 60 εκατοστών μεταξύ του τόξου συγκόλλησης και 
της συσκευής σας

   Να κρατάτε τα συγκολλητικά καλώδια σε κοντινή απόσταση μεταξύ 
τους και όσο το δυνατόν πιο μακριά από την καρδιακή σας συσκευή. 
Να τοποθετείτε τη μονάδα ηλεκτροσυγκόλλησης σε απόσταση 
περίπου 1,5 μέτρων από τον χώρο εργασίας

   Να συνδέετε τον ακροδέκτη γείωσης σε μέταλλο όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο σημείο συγκόλλησης, εάν είναι δυνατόν. 
Διαρρυθμίστε τον χώρο έτσι ώστε εάν η λαβή και η ράβδος πέσουν, να 
μην έρθουν σε επαφή με το μέταλλο που συγκολλάτε

   Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε ξανά, όταν 
δυσκολεύεστε να ξεκινήσετε μια ηλεκτροσυγκόλληση

   Να εργάζεστε σε χώρο που προσφέρει σταθερό πάτημα και χώρο για 
να κινείστε

   Να εργάζεστε μαζί με ένα ενημερωμένο άτομο το οποίο κατανοεί αυτές 
τις συστάσεις

Επειδή ο εξοπλισμός συγκόλλησης μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την 
κανονική λειτουργία του Micra σας, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη 
χρήση του εν λόγω εξοπλισμού θα πρέπει να λαμβάνεται σε συνεννόηση με 
τον γιατρό σας.

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τον βαθμό 
κινδύνου ως προς την ιατρική σας κατάσταση. Οι ποδιές ή τα γιλέκα δεν 
προστατεύουν αποτελεσματικά τη συσκευή σας από την ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια που παράγεται από τον εξοπλισμό συγκόλλησης.

Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που παράγεται από ένα αλυσοπρίονο είναι 
παρόμοια με εκείνη άλλων ηλεκτρικών και βενζινοκίνητων εργαλείων. Εάν 
προκύψει ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή στον Micra σας και αντιμετωπίσετε 
συμπτώματα όπως ζάλη, ένα αλυσοπρίονο σε λειτουργία ενέχει υψηλότερο 
κίνδυνο τραυματισμού σε σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία.

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας για να 
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο παρεμβολών στον Micra σας κατά τη χρήση 
αλυσοπρίονου:

   Διατηρήστε απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του μοτέρ του ηλεκτρικού 
αλυσοπρίονου και του Micra. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός 
είναι γειωμένος σωστά.

   Διατηρήστε απόσταση 30 εκατοστών μεταξύ των εξαρτημάτων του 
συστήματος ανάφλεξης ενός βενζινοκίνητου αλυσοπρίονου και του 
Micra. Συνιστάται η χρήση ενός αλυσοπρίονου, στο οποίο το μπουζί 
βρίσκεται μακριά από τις χειρολαβές

   Διακόψτε αμέσως την κοπή και απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο εάν 
αρχίσετε να αισθάνεστε ζάλη

   Μην πραγματοποιείτε εργασίες στο μοτέρ ενώ βρίσκεται σε λειτουργία

   Μην αγγίζετε το πηνίο, τον διανομέα ή τα καλώδια των μπουζί ενός 
μοτέρ που βρίσκεται σε λειτουργία
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν μια σύνοψη των προτεινόμενων 
προφυλάξεων για διαφορετικές κατηγορίες συσκευών:
   Οικιακά αντικείμενα και χόμπι
   Εργαλεία και βιομηχανικός εξοπλισμός
   Εξοπλισμός επικοινωνιών και γραφείου
   Ιατρικές και οδοντιατρικές πράξεις

ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ
Τα περισσότερα είδη οικιακής χρήσης και χόμπι είναι απίθανο να 
επηρεάσουν τον Micra σας εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και 
τηρούνται οι συνιστώμενες αποστάσεις. Για αντικείμενα που εκπέμπουν 
ισχύ μέσω κεραίας, συνιστάται να τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ 
της κεραίας και του Micra.

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διατηρήστε τουλάχιστον την προτεινόμενη απόσταση μεταξύ του 
αντικειμένου και του Micra:

Απόσταση 30 εκατοστών
 	 	Αυτοκίνητο/Μοτοσικλέτα:	από	εξαρτήματα	του	συστήματος	ανάφλεξης
 	 	Ηλεκτρικός	φράκτης
 	 	Κουτί	μετασχηματιστή	(πράσινο	κουτί	στην	αυλή)

Απόσταση 60 εκατοστών
 	 	Ανιχνευτής	μετάλλων:	από	την	κεφαλή	του	ανιχνευτή
 	 	Επαγωγική	μαγειρική	εστία

Δεν συνιστάται
 	 	Συσκευή	εκγύμνασης	κοιλιακών
 	 	Ηλεκτρονική	ζυγαριά	σωματικού	λίπους
 	 	Μαγνητικά	καλύμματα	στρώματος	ή	μαξιλάρια

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών μεταξύ του 
αντικειμένου και του Micra:
 	 	Ηλεκτρικό	καρότσι	αγορών/αμαξίδιο	γκολφ:	από	το	μοτέρ
 	 	Ηλεκτρικές	συσκευές	κουζίνας,	χειρός:	(ηλεκτρικό	μίξερ	ή	μαχαίρι)
 	 	Ηλεκτρονικός	φράχτης	περιορισμού	ζώων:	το	κολάρο,	το	τηλεχειριστήριο	

και	την	κεραία	της	βάσης
 	 	Ηλεκτρική	ξυριστική	μηχανή:	με	καλώδιο
 	 	Βάση	φόρτισης	ηλεκτρικής	οδοντόβουρτσας
 	 	Στατικό	ποδήλατο:	από	τον	μαγνήτη	στον	τροχό
 	 	Στεγνωτήρας	μαλλιών:	χειρός
 	 	Συσκευή	χειρός	για	μασάζ
 	 	Μαγνητικά	θεραπευτικά	προϊόντα
 	 	Ασύρματα	ελεγχόμενα	αντικείμενα:	από	την	κεραία
 	 	Ραπτομηχανή	ή	κοπτοραπτικό:	από	το	μοτέρ
 	 	Μικρός	μαγνήτης	(οικιακός	μαγνήτης)
 	 	Ηχεία
 	 	Μηχάνημα	δερματοστιξίας
 	 	Διάδρομος	γυμναστικής:	από	το	μοτέρ
 	 	Συσκευή	ελέγχου	τρωκτικών	και	παρασίτων		με	υπερήχους
 	 	Ηλεκτρική	σκούπα:	από	το	μοτέρ
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ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εάν το αντικείμενο χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
χρήση και βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, δεν υπάρχει 
γνωστός κίνδυνος:
 	 	Φορτιστής	μπαταριών:	για	μπαταρίες	οικιακής	χρήσης
 	 	Κουλοχέρης	σε	καζίνο
 	 	CD/DVD	ή	συσκευή	εγγραφής
 	 	Σίδερο	για	μπούκλες
 	 	Πλυντήριο	πιάτων
 	 	Ηλεκτρική	κουβέρτα
 	 	Ηλεκτρική	κιθάρα
 	 	Ηλεκτρική	οδοντόβουρτσα
 	 	Ηλεκτρονική	ζυγαριά
 	 	Συσκευή	ανοίγματος	πόρτας	γκαράζ
 	 	Ισιωτικό	μαλλιών
 	 	Θερμαντικό	επίθεμα
 	 	Θερμό	λουτρό	(τζακούζι)
 	 	Φίλτρο	αέρα	ιονισμού
 	 	Σίδερο	ρούχων
 	 	Συσκευές	κουζίνας	-	μικρές	και	μεγάλες	 

(μπλέντερ,	ανοιχτήρι	κονσέρβας,	ψυγείο,	ηλεκτρική	κουζίνα,	φρυγανιέρα)
 	 	Καλώδια	ισχύος	χαμηλής	τάσης	οικιακών	δικτύων
 	 	Καρέκλα/μαξιλάρι	μασάζ
 	 	Κολιέ	ιατρικής	έκτακτης	ανάγκης
 	 	Φούρνος	μικροκυμάτων
 	 	Τηλεχειριστήριο	(CD,	DVD	Player,	Τηλεόραση)
 	 	Στεγνωτήρας	μαλλιών	κομμωτηρίου
 	 	Σάουνα
 	 	Ξυριστική	μηχανή/μηχανή	κουρέματος	μαλλιών	-	τροφοδοτούμενη	με	

μπαταρία
 	 	Σολάριουμ
 	 	Τηλεόραση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Είναι σημαντικό τα ηλεκτρικά εργαλεία ή/και ο εξοπλισμός σας να 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να είναι σωστά γειωμένα 
(βύσμα τριών ακροδεκτών, εάν υπάρχει) και να χρησιμοποιούνται όπως 
προβλέπεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Συνιστάται σύνδεση 
των ηλεκτρικών εργαλείων με καλώδιο σε μια συσκευή εξόδου ασφαλείας 
που ονομάζεται διακόπτης κυκλώματος σφάλματος γείωσης (GFCI ή GFI).

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διατηρήστε τουλάχιστον την προτεινόμενη απόσταση μεταξύ του 
αντικειμένου και του Micra:

Απόσταση 30 εκατοστών
 	 	Κινητήρας	σκάφους
 	 	Φορτιστής	μπαταριών	αυτοκινήτου
 	 	Συστήματα	ανάφλεξης	βενζίνης:	από	εξαρτήματα	του	συστήματος	

ανάφλεξης
 	 	Βενζινοκίνητα	εργαλεία:	από	εξαρτήματα	του	συστήματος	ανάφλεξης	

(μηχανή	γκαζόν	φυσητήρας	χιονιού,	χλοοκοπτικό,	αλυσοπρίονο)

Απόσταση 60 εκατοστών
 	 	Εργαλεία	πάγκου/αυτόνομα	-	για	κινητήρες	400	ίππων	ή	λιγότερο	

(αεροσυμπιεστής,	πρέσες	διάτρησης,	τροχός,	πιεστικό	πλύσης,	
επιτραπέζιο	πριόνι)

 	 	Καλώδιο	βραχυκυκλωτήρα
 	 	Εξοπλισμός	συγκόλλησης	(με	ρεύματα	κάτω	των	160	αμπέρ)

Δεν συνιστάται
 	 	Εξοπλισμός	συγκόλλησης	(με	ρεύματα	άνω	των	160	αμπέρ)
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών μεταξύ του 
αντικειμένου και του Micra:

 	 	Δισκοπρίονο

 	 	Δράπανα:	μπαταρίας	και	ηλεκτρικά

 	 	Ηλεκτρικό	αλυσοπρίονο

 	 	Λειαντήρας	(χειρός)

 	 	Θαμνοκοπτικό:	ηλεκτρικό

 	 	Μηχανή	γκαζόν:	ηλεκτρική

 	 	Φυσητήρας	φύλλων—ηλεκτρικός

 	 	Ρούτερ

 	 	Τριβείο

 	 	Κατσαβίδι:	μπαταρίας

 	 	Πιστόλι	συγκόλλησης
 	 	Χλοοκοπτικό:	ηλεκτρικό

ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εάν το αντικείμενο χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
χρήση και βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, δεν υπάρχει 
γνωστός κίνδυνος:

 	 	Παχύμετρο:	μπαταρίας

 	 	Φακός:	μπαταρίας

 	 	Αλφάδι	λέιζερ

 	 	Σίδερο	συγκόλλησης
 	 	Συσκευή	εντοπισμού	καρφιών
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών μεταξύ του 
αντικειμένου και του Micra:

 	 	Ερασιτεχνικός	ασύρματος	ραδιοπομπός,	ναυτιλιακός	ασύρματος,	Walkie	
Talkie,	3	watt	ή	λιγότερο:	από	την	κεραία

 	 	Κινητό	τηλέφωνο,	3	watt	ή	λιγότερο:	από	την	κεραία

 	 	Μαγικά	βραχιόλια	Disney	(6"	από	τη	συσκευή	ανάγνωσης,	δεν	υπάρχει	
γνωστός	κίνδυνος	από	το	ίδιο	το	βραχιόλι)

 	 	Ηλεκτρονική	συσκευή	ανάγνωσης/Συσκευές	ανάγνωσης

 	 	Ασύρματες	οικιακές	συσκευές:	από	την	κεραία

 	 	Ασύρματο	κλειδί:	ηλεκτρονικό	κλειδί	(π.χ.	Smart	Key)

 	 	Εξ	αποστάσεως	εκκίνηση	αυτοκινήτου

 	 	Έξυπνος	μετρητής	(χρησιμοποιείται	από	επιχειρήσεις	κοινής	ωφελείας)

 	 	Επιτοίχιος	σαρωτής	σήματος	ασφαλείας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Οι οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού επικοινωνίας 
και γραφείου περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η ισχύς μετάδοσης, η 
συχνότητα και ο τύπος κεραίας. Για αντικείμενα που εκπέμπουν ασύρματα 
σήματα μέσω κεραίας, συνιστάται να τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις 
μεταξύ της κεραίας και του Micra.

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διατηρήστε τουλάχιστον την προτεινόμενη απόσταση μεταξύ του 
αντικειμένου και του Micra:

Απόσταση 30 εκατοστών

 	 	Ερασιτεχνικός	ασύρματος	ραδιοπομπός,	ναυτιλιακός	ασύρματος,	Walkie	
Talkie,	μεταξύ	3-15	watt:	από	την	κεραία

 	 	Ασύρματος	ζώνης	συχνοτήτων	πολιτών	(CB),	5	watt	ή	λιγότερο:	από	την	
κεραία

 	 	Τροφοδοτικό	αδιάλειπτης	παροχής	(UPS)

Απόσταση 60 εκατοστών

 	 	Ερασιτεχνικός	ασύρματος	ραδιοπομπός,	ναυτιλιακός	ασύρματος,	Walkie	
Talkie,	μεταξύ	15-30	watt:	από	την	κεραία
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ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εάν το αντικείμενο χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
χρήση και βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, δεν υπάρχει 
γνωστός κίνδυνος:

 	 	Βραχιόλια	δραστηριότητας	(FitBit™,	Body	Bug™,	Nike+™,	Jawbone™)

 	 	Αριθμομηχανή

 	 	Φωτοτυπικό	μηχάνημα

 	 	Επιτραπέζιος/φορητός	υπολογιστής

 	 	Ψηφιακή	συσκευή	αναπαραγωγής	μουσικής	(iPod™):	χωρίς	μετάδοση

 	 	Μηχάνημα	φαξ

 	 	GPS	(Παγκόσμιο	σύστημα	στιγματοθέτησης)

 	 	Σαρωτής	ραβδωτού	κώδικα

 	 	Μενταγιόν	ιατρικής	έκτακτης	ανάγκης

 	 	Εκτυπωτής

 	 	Ραδιόφωνο	AM/FM
 	 	Σαρωτής

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πολλές ιατρικές πράξεις δεν θα επηρεάσουν το Micra σας. Ωστόσο, 
ορισμένες ιατρικές πράξεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό, 
βλάβη στην καρδιακή συσκευή σας ή δυσλειτουργία της συσκευής. Προτού 
υποβληθείτε σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη, συνιστάται να ενημερώσετε 
τον θεράποντα γιατρό ή τον οδοντίατρό σας ότι έχετε εμφυτευμένο Micra 
και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να αξιολογήσει τυχόν πιθανό 
σχετικό κίνδυνο.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

 	 	Διαθερμία	(υψηλή	συχνότητα,	βραχέα	κύματα	και	μικροκύματα)
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 	 	Μυοδιεγέρτες	και	άλλες	συσκευές	που	στέλνουν	ρεύμα	στο	σώμα	σας

 	 	Ακτινοβολία	νετρονίων

 	 	Ακτινοθεραπεία	(εξωτερική	ακτινογραφία,	Gamma	Knife™	ή	
ραδιοχειρουργική)

 	 	Ακτινοθεραπεία	(συμπεριλαμβανομένης	της	ακτινοθεραπείας	υψηλής	
ενέργειας)

 	 	Στερεοταξία

 	 	Θεραπευτικοί	υπέρηχοι

 	 	TMS	(διακρανιακή	μαγνητική	διέγερση)

 	 	Διαδερμικοί	ηλεκτρικοί	νευρικοί	διεγέρτες	(TENS)	(περιλαμβανομένης	της	
νευρομυϊκής	ηλεκτρικής	διέγερσης	(NMES))

 	 	Βρόχος	μετάδοσης	για	ψηφιακό	ακουστικό	βαρηκοΐας
 	 	Διουρηθρική	εξάχνωση	με	βελόνα	(θεραπεία	TUNA™)

 	 	TUMT	(διουρηθρική	θεραπεία	με	μικροκύματα)

 	 	TURP	(διουρηθρική	εκτομή	του	προστάτη)
 	 	Εικονική	κολονοσκόπηση	που	εκτελείται	με	σάρωση	CAT(CT	Scan)

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΜΕ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ενημερώστε τον θεράποντα γιατρό σας ότι φέρετε Micra ή/και 
συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο/την κλινική σας. Ιατρικές πράξεις για τις 
οποίες απαιτούνται ορισμένες προφυλάξεις:

 	 	Κατάλυση	(συγκεκριμένα,	κατάλυση	με	μικροκύματα	και	κατάλυση	με	
ραδιοσυχνότητες)

 	 	Βελονισμός	με	εναλλασσόμενο	ρεύμα

 	 	Καυτηριασμός	με	πλάσμα	αργού

 	 	Εξοπλισμός	διηλεκτρικής	στεγανοποίησης	σάκου	αίματος

 	 	Εναλλασσόμενο	μαγνητικό	πεδίο	διεγέρτη	ανάπτυξης	οστών

 	 	Διεγέρτης	ανάπτυξης	οστών	με	εναλλασσόμενο	ρεύμα

 	 	Κολονοσκόπηση	-	αφαίρεση	πολύποδων

 	 	Υπολογιστική	αξονική	τομογραφία	(σάρωση	CT	ή	CAT)

 	 	ECT	(Ηλεκτροσπασμοθεραπεία)

 	 	Ριζική	αποτρίχωση	με	διοχέτευση	ηλεκτρικού	ρεύματος	(Ηλεκτρόλυση)

 	 	Ηλεκτροχειρουργική	και	άλλες	πράξεις	που	χρησιμοποιούν	έναν	
ηλεκτρικό	ανιχνευτή	για	τον	έλεγχο	αιμορραγίας,	την	κοπή	ιστού	ή	την	
αφαίρεση	ιστού

 	 	Ηλεκτρομυογραφία	EMG	-	αυτοματοποιημένη	ακολουθία

 	 	Ηλεκτρομυογραφία	EMG	-	ένα	ερέθισμα

 	 	Εξωτερική	απινίδωση,	AED	και	επιλεκτική	καρδιοανάταξη

 	 	Συσκευή	hyfrecator

 	 	Θεραπεία	με	υπερβαρικό	οξυγόνο	(HBOT)

 	 	Θεραπεία	με	παρεμβαλλόμενο	ρεύμα

 	 	Λιθοτριψία

 	 	Μαγνητική	θεραπεία

 	 	Μηχανικός	αερισμός	με	συσκευή	παρακολούθησης	ρυθμού	αναπνοής
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ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Εάν το αντικείμενο χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
χρήση και βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, δεν υπάρχει 
γνωστός κίνδυνος:
 	 	Βελονισμός	-	χωρίς	ηλεκτρικό	ερέθισμα
 	 	Βελονισμός	DC	—	συνεχές	ρεύμα
 	 	Δοκιμασία	πυκνότητας	οστών	(ακτινογραφία)
 	 	Υπέρηχος	πυκνότητας	οστών	-	στη	φτέρνα	ή	στο	χέρι
 	 	Διεγέρτης	ανάπτυξης	οστών	με	συνεχές	ρεύμα
 	 	Ενδοσκόπηση	με	κάψουλα
 	 	Κολονοσκόπηση	-	μόνο	διαγνωστική
 	 	Dental	Apex	Locator	(εντοπιστής	ρίζας	δοντιού)
 	 	Οδοντιατρικά	τρυπάνια
 	 	Διάταξη	εξέτασης	πολφού
 	 	Οδοντιατρικές	συσκευές	καθαρισμού	με	υπερήχους
 	 	Οδοντιατρική	ακτινογραφία
 	 	Διαγνωστικός	υπέρηχος	(Sonogram)
 	 	Διαγνωστικές	ακτινογραφίες	(ακτινοσκόπηση)
 	 	Ψηφιακή	υπέρυθρη	θερμική	απεικόνιση	(DITI)
 	 	Ηχοκαρδιογράφημα
 	 	EECP	-	Βελτιωμένη	θεραπεία	παλμού	εξωτερικού	μετρητή
 	 	Ηλεκτροκαρδιογράφημα	(ΗΚΓ)
 	 	Ηλεκτροεγκεφαλογραφία	(ΗΕΓ)
 	 	Ηλεκτρονυσταγμογραφία	(Ακοολογία	-	ΗΝΓ)
 	 	Ακουστικό	βαρηκοΐας	(μέσα	ή	πίσω	από	το	αυτί)
 	 	Συσκευή	παρακολούθησης	καρδιακής	συχνότητας
 	 	Ιοντοφόρηση	(έμπλαστρο	φαρμάκου)
 	 	Χειρουργική	με	λέιζερ

 	 	Οφθαλμοχειρουργική	LASIK
 	 	Ανιχνευτής	ψεύδους
 	 	Μαστογραφία
 	 	Ιατρικό	ελικόπτερο
 	 	Δοκιμασία	πυρηνικής	καταπόνησης
 	 	Κάψουλες	PH
 	 	Σαρώσεις	τομογραφίας	εκπομπής	ποζιτρονίων	(PET)
 	 	Relief	Band™
 	 	Μηχάνημα	υπνικής	άπνοιας
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medtronic.eu
bhf.org.uk

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ  
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ 
ΤΟΝ MICRA
Υπενθυμίστε στον εαυτό σας τα οφέλη – Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι ο Micra 
σάς προστατεύει από τις σοβαρές συνέπειες των ακανόνιστων καρδιακών παλμών
Αποκλείστε τις αρνητικές σκέψεις – Μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να 
φαντάζεται τα χειρότερα σενάρια. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται θετικά ως προς τον βηματοδότη τους
Συζητήστε τις ανησυχίες – Φτιάξτε μια λίστα και συζητήστε με τον γιατρό σας 
και τα αγαπημένα σας πρόσωπα τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά 
με την πάθησή σας ή την καρδιακή σας συσκευή. Αναπτύξτε ένα σχέδιο για τον 
τρόπο που θα αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες σας
Προγραμματίστε την ποιότητα ζωής σας – Ο στόχος της συνεχιζόμενης 
φροντίδας σας είναι να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Κάντε μια 
απογραφή των δραστηριοτήτων που είναι πιο σημαντικές για εσάς και συζητήστε 
τα σχέδια για επιστροφή σε αυτές τις δραστηριότητες με τον γιατρό σας
Εξερευνήστε το άγνωστο – Ενημερωθείτε για την πάθηση και τον Micra σας 
από τον γιατρό, το νοσηλευτικό προσωπικό, τον κατασκευαστή της συσκευής 
και άλλους ιστότοπους. Η ενημέρωση για την πάθηση και τον Micra βοηθά 
συχνά στη μείωση του άγχους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Μπορείτε	να	βασιστείτε	στη	Medtronic	ως	
τον έμπειρο	συνεργάτη	σας	όταν	έχετε	μια	
ερώτηση	σχετικά	με	τον	Micra	ή	μια	λύση	
παρακολούθησης	ασθενούς†. 

9011 400 200*
Επίσημη/-ες	γλώσσα/-ες	χώρας
Δευτέρα-Παρασκευή	9	π.μ.-5	μ.μ.**

Αναφορές:

1			Nippoldt	D,	Whiting	J.	Micra	Transcatheter	Pacing	System:	Device	Volume	Characterization	
Comparison.	November	2014.	Δεδομένα	αρχείου	της	Medtronic.

2			Williams	E,	Whiting	J.	Micra	Transcatheter	Pacing	System	Size	Comparison.	November	2014.	
Δεδομένα	αρχείου	της	Medtronic.

3			Medtronic	Micra™	AV	MC1AVR1	Device	Manual.	March	2020.
4			Pender	J,	Whiting	J.	Micra	AV	Battery	Longevity.	January	2020.	Δεδομένα	αρχείου	της	
Medtronic.

5			Medtronic	Micra™	MC1VR01	Clinician	Manual.	April	2015.
6			Reynolds	D,	Duray	GZ,	Omar	R,	et	al.	A	Leadless	Intracardiac	Transcatheter	Pacing	System.	
N Engl	J	Med.	February	11,	2016;374(6):533-541.

†	 	Ανάλογα	με	την	τοπική	διαθεσιμότητα
*	 	Σταθερό	1,30€/1’	-	Κινητό	1,74€/1’	(Με	ΦΠΑ	+	

Τέλος	Σταθερής ή	Κινητής Τηλ/νίας,	όπου	ισχύει)	 
Η	υπηρεσία	απευθύνεται	σε	ενηλίκους	–	 
Για	υποδείξεις,	παράπονα:	214-2148020	 
Mediatel,	Λ.	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	125-127	ΑΘΗΝΑ,	Τ.Κ.	11524

**		Εκτός	Αργιών

ΜΕΙΝΕΤΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ



Οι	πληροφορίες	που	περιέχονται	στο	παρόν	δεν	υποκαθιστούν	τις	συστάσεις	του	επαγγελματία	υγείας	
σας.	Δείτε	το	εγχειρίδιο	της	συσκευής	για	αναλυτικές	πληροφορίες	σχετικά	με	τις	οδηγίες	χρήσης,	τις	
ενδείξεις,	τις	αντενδείξεις,	τις	προειδοποιήσεις,	τις	προφυλάξεις	και	τα	πιθανά	ανεπιθύμητα	συμβάντα.	
Για περισσότερες	πληροφορίες,	επικοινωνήστε	με	τον	επαγγελματία	υγείας	σας.
Για	τα	σχετικά	προϊόντα,	ανατρέξτε	στις	οδηγίες	χρήσης	στη	διεύθυνση	www.medtronic.com/
manuals.	Μπορείτε	να	δείτε	τα	εγχειρίδια	χρησιμοποιώντας	μια	τρέχουσα	έκδοση	οποιουδήποτε	
κύριου	προγράμματος	περιήγησης	στο	διαδίκτυο.	Για	βέλτιστα	αποτελέσματα,	χρησιμοποιήστε	το	
Adobe Acrobat® Reader	με	το	πρόγραμμα	περιήγησης.
Σημαντική	υπενθύμιση:	Αυτές	οι	πληροφορίες	προορίζονται	μόνο	για	χρήστες	σε	αγορές	όπου	τα	προϊόντα	
και	οι	θεραπείες	της	Medtronic	έχουν	εγκριθεί	ή	διατίθενται	προς	χρήση,	όπως	αναφέρεται	στα	αντίστοιχα	
εγχειρίδια	των	προϊόντων.	Το	περιεχόμενο	συγκεκριμένων	προϊόντων	και	θεραπειών	της	Medtronic	δεν	
προορίζεται	για	χρήστες	σε	αγορές	που	δεν	έχουν	άδεια	χρήσης	τους.
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